
 
    
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวชริธรรมสำธิต 
ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล  
เพื่ อ ให้ ก ารบ ริหารงานกลุ่ มบ ริหารงานบุ คคล ของโรงเรียน เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพ  มีระบบ  

มีการนิเทศ ติดตามงาน และมีการพัฒนางานอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและโรงเรียน อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
ครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี  
    ๑.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประธาน 
  ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑ รองประธาน 
  น.ส.นฤมล รับส่ง  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒   รองประธาน 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์ กรรมการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นายชัยวฒัน์   ผ่องสังข ์  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ  นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ   น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ 
นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ   น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ   น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการ 
น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ   นายสัณห ์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 
นายนพดล ค าพร  กรรมการ   นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ 
น.ส.ณิชา  แสงทอง  กรรมการ 
หน้ำที ่ ร่วมก าหนดนโยบาย  วางแผนการ ด าเนินการ  ก ากับตดิตาม   สง่เสริมพฒันา  การปฏิบัตงิาน  เพื่อให ้
แต่ละงานปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนในการปฏิบตัิงานต่างๆ ประเมินผลการปฏิบตังิาน  
เสนอต่อผู้อ านวยการ 
   ๒.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
    น.ส.นฤมล รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ  นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ   น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการ  
น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ    น.ส.ณิชา แสงทอง   กรรมการ 
หน้ำที่  วางแผน ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแลส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล งานสารบรรณ พสัด ุการเงิน  
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
    ๓.  งำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
    น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด  กรรมการ 
น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.อโนชา   โปซิว  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
น.ส.จีญาพัชญ ์   แก้มทอง  กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 



๒ 
 
    นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับติดตาม แก้ไข พฒันา ประสานงานกับระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เพื่อตดิตามปรับแก้
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม และผิดระเบยีบของโรงเรียน และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๔.  งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติดและพฤติกรรมนักเรียน 
    นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร ประธานกรรมการ 

น.ส.นฤมล รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด  กรรมการ 
น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.อโนชา   โปซิว  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
น.ส.จีญาพัชญ ์   แก้มทอง  กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 

นายสัณห ์  พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม แก้ไข พฒันา ป้องกัน ป้องปรามปัญหายาเสพติด ปญัหาชูส้าว ลักทรัพย์
อบายมุข กรรโชกทรัพย ์รีดไถ พฤติกรรมก้าวร้าวและทะเลาะวิวาทในโรงเรียน และในส่วนที่เก่ียวข้องกับนักเรียนให้หมดไป 
   ๕.  งำนส่งเสริมกจิกำรนกัเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด  กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.อโนชา   โปซิว  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ  น.ส.จีญาพัชญ ์   แก้มทอง  กรรมการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  นายชัยวฒัน์   ผ่องสังข ์  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ   นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
    นายนพดล ค าพร  กรรมการและเลขานุการ  

๕.๑ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มาสายระหว่าง ๐๗.๓๕ – ๐๘.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน รองประธานกรรมการ  
นายนพดล  ค าพร กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ  
สภานักเรียน กรรมการ   
๕.๒ คณะกรรมการดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่มาสายระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น. 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน หัวหน้าคณะสีอัญชัน วันจันทร์  
นายชัยวฒัน์ ผ่องสังข ์ หัวหน้าคณะสีนนทรี วันอังคาร  
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน หัวหน้าคณะสีปาริชาต วันพุธ  
นายอรรถพล ยตะโคตร หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด วันพฤหัสบด ี  
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสีอินทนิล วันศุกร์  
๕.๓ คณะกรรมการกรอกคะแนนพฤติกรรม 

    นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  สภานักเรียน   กรรมการ 



๓ 
 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตามพัฒนางานสง่เสริมกิจการนักเรียนและระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตามประสานงานแจง้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น ร่วมหา
แนวทางวิธีการเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมนักเรียน ป้องกันแก้ไข ส่งต่อเพื่อปรับเปลีย่น
พฤติกรรมนักเรียนให้เป็นคนด ี
     ๕.๔  คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ ประธานกรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ  นางอาภาภรณ์   อริวัน  กรรมการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน กรรมการ  นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ ์ กรรมการ  
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นายนพดล ค าพร  กรรมการ 
หน้ำที ่  ๑. วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และหัวหน้าระดับชั้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับความเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติ เพื่อรับทุนธารน้ าใจจากครูสู่ศษิย์ 
 ๒. จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายทุนธารน้ าใจจากครูสู่ศษิย์ใหเ้ป็นปจัจุบัน ตรวจสอบได้ 
     ๕.๕ งานกิจกรรมหน้าเสาธง 

น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ   นายชัยวฒัน์ ผ่องสังข ์  กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้พธิีการหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๖.  งำนส่งเสริมควำมร่วมมือบ้ำน โรงเรียน และชุมชน 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์  กรรมการ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ  นายศราวุธ   คารมหวาน กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงานความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงคต์่างๆ ตามท่ี
โรงเรียนมอบหมาย 
  ๗.  งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน ประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ 

หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงานกับครูทีป่รึกษา หัวหน้าระดับชั้น  จัดตั้งเครือขา่ยผูป้กครองระดบัห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน 
  ๘.  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 

นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามโครงการประชาธปิไตย 
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์สง่เสริมการแสดงออกและมีส่วนร่วมในขอบเขต หน้าที่ และกฎหมาย 
  ๙.  งำนระดับชั้น 

นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน หัวหน้า 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ 



๔ 
 

น.ส.พิทธิดา    ปราโมทย ์ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
น.ส.อโนชา    โปซิว รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
น.ส.จีญาพัชญ ์   แก้มทอง รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
นายศราวุธ       คารมหวาน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
น.ส.ศศิธร เมืองมูล รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

หน้ำที ่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลความประพฤตแิละระเบียบวินัยของนักเรียน ร่วมก าหนดแนวทางปฏิบตัิ จดัระบบ
ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนโดยประสานงานความร่วมมือกับคุณครูทีป่รึกษา หาทาง
ป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระท าผดิระเบียบวินัยของโรงเรียน แนะน าตักเตือน สง่เสริม ตดิตาม ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับชั้นให้ทั่วถงึ 
    ๑๐.  งำนคณะส ี

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน หัวหน้างานคณะสี/หัวหน้าคณะสีปารชิาต 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน หัวหน้าคณะสีอัญชัน 
นายชัยวฒัน์ ผ่องสังข ์ หัวหน้าคณะสีนนทรี 
นายอรรถพล ยตะโคตร หัวหน้าคณะสีเอ้ืองช่อแสด 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้าคณะสีอินทนิล 

หน้ำที ่ รับผิดชอบในการจดัตัง้คณะกรรมการนักเรียนคณะส ี วางแผน ด าเนินการ ก ากับดูแลและตดิตามผลการท างาน
ของนักเรียนคณะส ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องโรงเรียน ควบคุมดแูลพฤติกรรมนักเรียนในคณะสี สง่เสริมความ
ประพฤตินักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความสามารถด้านกิจกรรม จดัครูปฏิบตัิหน้าที่เวรประจ าวันประจ า
จุดต่างๆ ควบคุมดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ครูเวรประจ าวัน พร้อมรายงานการปฏิบตัิหน้าทีเ่วรประจ าวันต่อฝ่ายบริหาร  
   ๑๑.  งำนรกัษำควำมปลอดภัย 

ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ 
นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ   นายนพดล ค าพร  กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ  สภานักเรียน   กรรมการ 

น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน ก าหนดบคุคล เพื่อดแูลรักษาความปลอดภยัของนักเรียน บุคลากรและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถปุระสงค ์
  ๑๒. งำนเสมำรักษ ์
      นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ ประธานกรรมการ 

นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ หัวหน้า และ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล ผู้ช่วย วันจันทร์ 
นายอรรถพล ยตะโคตร หัวหน้า และ นายสุมังครัตน์ โคตรมณี ผู้ช่วย วันพุธ 
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ หัวหน้า และ นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย วันศุกร์ 
    ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  
   น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่  วางแผน ด าเนินการ จัดเวรออกสายตรวจมอเตอร์ไซด์รอบๆและบริเวณแหลง่ม่ัวสุม พื้นทีเ่สี่ยงของเยาวชน ใกล้
โรงเรียนและบันทึกรายงานการตรวจ  ประสานงานกับศูนย์เสมารักษ์ หน่วยอ่ืนๆ  และครูฝา่ยปกครองโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  
 
 



๕ 
 
   ๑๓.  งำนสภำนักเรียน 

ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณี  กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ ์ กรรมการ  นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ   นายนพดล ค าพร  กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ  สภานักเรียน   กรรมการ 

น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม งานสภานักเรียน คัดเลือกนักเรียนแกนน า เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน นิเทศ 
แนะน าการปฏิบัตงิานของสภานักเรียน  
   ๑๔.  งำนติดตำมประเมินผล และควบคุมภำยใน 
    น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ประธานกรรมการ 
นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร กรรมการ  น.ส.ณิชา  แสงทอง  กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ งานตดิตามและประเมินผล พฒันาระบบควบคุมภายใน และแผนงาน/โครงการ กลุ่ม
บริหารงานบคุคล ใหเ้ป็นไปตามก าหนดการและเป้าหมายที่วางไว้ 
   ๑๕.  งำนประกันคุณภำพ 

น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ 
นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ  นายนพดล ค าพร  กรรมการ 
น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ กรรมการ   

น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม การรวบรวมเอกสารหลักฐาน แผนงาน/โครงการ กิจกรรมทีด่ าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ตามมาตรฐานและตัวบง่ชี ้การประกันคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก  
   ๑๖.  งำนสำรสนเทศ 

น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์ ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์ม่ัน กรรมการ 
นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน กรรมการ  น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง  กรรมการ 
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับกิจกรรม การรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศกลุม่บริหารงานบุคคลอยา่งเป็นระบบ 
   ๑๗.  งำนพัสดุ 
   นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร ประธานกรรมการ 
นางบุญเยีย่ม พิทักษ์วงศ ์ กรรมการ   น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม ประสานงานให้การด าเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ในการด าเนินการแผนงาน
โครงการ ให้ถูกต้องตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี และเกิดประสิทธิภาพ  
   ๑๘.  งำนแผนงำน/โครงกำร 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ประธานกรรมการ 
ที ่ ชื่อกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมคนดีศรีวชิรธรรม ยิ้มงา่ย ไหว้งาม มีจติสาธารณะ  นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ 
๒ กิจกรรมไหว้ครู นางอาภาภรณ์ อริวัน 
๓ กิจกรรมวันแม่ น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง 
๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิร.๑๐ น.ส.อโนชา โปซิว 
๕ กิจกรรมพัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน นายนพดล ค าพร 
๖ กิจกรรมค่ายอบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ - ม.๖ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล 
๗ กิจกรรม ว.ธ. รวมกายใจต้านภยัยาเสพติด น.ส.นฤมล รับส่ง 



๖ 
 

๘ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์ม่ัน 
๙ กิจกรรม To Be Number One น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตต ิ

๑๐ กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.๑ , ม.๔ นายสุมังครัตน์ โคตรมณี 
๑๑ กิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนแกนน า ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์
๑๒ กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครอง นายชนเมธ ี ศรีษะเทือน 
๑๓ กิจกรรมจ้างยามรักษาความปลอดภยั นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ 
๑๔ กิจกรรมบัตรนักเรียน น.ส.สมฤด ี เจียรสกุลวงศ ์
๑๕ กิจกรรมท าคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู นายศิรณัฏฐ ์  ภูพิเศษศักดิ ์
ที ่ ชื่อกจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑๖ กิจกรรมวันพ่อ น.ส.อโนชา โปซิว 
๑๗ กิจกรรมโครงงานระดับชั้น น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์
๑๘ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ ์
๑๙ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ นายสาธติ แก้วศรีทัศน์ 
๒๐ กิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้ นายอรรถพล ยตะโคตร 
๒๑ กิจกรรมเบญจสิริรวมใจ ว่าที่ร.ต.ศภุกิจ เซียะสวัสดิ ์
๒๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นายอภิวฒัน์ บุญอ่อน 
๒๓ กิจกรรมปรับปรุงพฒันางานพัสด ุ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง 
๒๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง 

 
หน้ำที ่ วางแผน ด าเนินการ ก ากับตดิตาม ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบคุคล และบคุลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพฒันา  
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
ทั้งน้ี  ตัง้แต่วันที่    ๘   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
              สั่ง ณ วันที ่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 

        (นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


